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SAMMANFATTNING  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka betydelsen av massage och 

beröringsterapier som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom. Metod: Denna studie 

innefattade 12 vetenskapliga studier av både kvalitativ och kvantitativ ansats som söktes via 

databasen Cinahl och sökmotorn Elin. Studierna granskades enligt modifierade 

granskningsmallar och analyserades enligt innehållsanalys. Två teman konstaterades ur 

innehållsanalysen, vilka var psykologiska fynd och fysiologiska fynd. Ur temat psykologiska 

fynd ordnades fyra kategorier; minskad agitation, avslappning, känsla av välbefinnande och 

förbättrad relation. Resultat: Resultatet av litteraturstudien visade en generell minskning av 

agitationsbeteende hos personer med demenssjukdom. När deltagarna erhöll massage eller 

någon form av beröringsterapi upplevde dem det som rogivande och avslappnade. Ett antal 

uttryckte även en känsla av ett ökat välbefinnande och välbehag. Vårdpersonal och en anhörig 

upplevde en förbättrad, varmare kontakt när de gav massage och beröring. Deltagarna blev 

mer pratsamma och öppna, vilket ledde till en närmare relation. Av de fysiologiska fynden 

sågs en minskning av pulsslag, muskelavslappning, smärtlindring, ökad motorik och sänkt 

kortisolhalt. Slutsats: Denna litteraturstudie visade att massage och beröringsterapier är en bra 

komplementär metod vid omvårdnad av personer med demenssjukdom. 

 

Nyckelord: Beröring, demens, massage, sjuksköterska,  

Key words: Dementia, massage, nurse, touch   
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1. INTRODUKTION 

1.1 BERÖRINGENS FYSIOLOGI 

Huden är det första av våra sinnesorgan som utvecklas och redan vid sex veckor kan embryo 

reagera på beröring. Huden är kroppens största känselorgan som registrerar värme, kyla, 

tryck, beröring och smärta. I huden finns ett antal små känselkroppar; receptorer, som 

reagerar på olika omgivningsstimuli som till exempel vid tryck och beröring. Denna reaktion 

förs över till känselnerver och känselnerverna förmedlar i sin tur information till hjärnan. 

Nerverna brukar delas upp i tjocka och tunna fibrer, där tjocka nervfibrer leder nervimpulser 

snabbare än de långsamma, tunna fibrerna (Uvnäs Moberg, 2000, 2009). De tunna fibrerna 

reagerar på beröring som utförs mjukt och ömt med en hastighet av en centimeter per sekund. 

Denna beröring har visat sig aktivera den del av hjärnan som har med upplevelse av 

välbefinnande att göra (Uvnäs Moberg, 2009). Genom att beröra eller massera huden 

aktiveras beröringsreceptorer och ger en ökad oxytocinfrisättning, vilket bland annat leder till 

att stressreaktioner dämpas. Oxytocin är en substans som bland annat frisätts från hypofysen 

(Uvnäs Moberg, 2000, 2009). Oxytocin spelar en viktig roll i många sammanhang och detta 

beror på att det finns flera möjliga spridningsvägar och att oxytocin aktiverar andra välkända 

signalsubstanser. Dessa signalsubstanser sätter i gång processer som bland annat stimulerar 

socialt beteende, skapar välbehag, lugn och tillit, dämpar upplevelse av smärta, minskar 

frisättning av stresshormoner samt sänker puls och blodtryck (Uvnäs Moberg, 2009).    

1.2 MASSAGE OCH BERÖRINGSTERAPIER I OMVÅRDNADEN 

Massage och beröringsterapier är en del av alternativa och komplementära behandlingar. Det 

finns idag en debatt om huruvida sådana behandlingar fungerar eller inte (Uvnäs Moberg, 

2009). Uvnäs Moberg (2009) förklarar att massage och beröring minskar oro, stress, 

depression, ökar välbefinnandet och förmågan till social interaktion. Det finns flera 

decenniers erfarenhet av arbete med massage och beröring bland äldre patienter (Bush, 2001; 

Gleeson & Timmins, 2004; Harris & Richards, 2010; Rautasalo, 1996, 1999; Rowlands 

1984). Behovet av beröring är något som inte förändras med åldern och är således lika viktigt 

för det nyfödda barnet som för den äldre människan (Rowlands, 1984; Uvnäs Moberg, 2000). 

Äldre inom omsorgen upplever beröring dagligen i olika omvårdnadsprocedurer. Dock önskar 

många att de får den sorts beröring som säger att de blir sedda och känner sig betydelsefulla 

(Sansone & Schmitt, 2000). Äldre människor lider ofta brist av den sorts beröring och studier 

tyder på att de mår bra av olika former av massage och beröringsterapier (Bush, 2001; Harris 

& Richards, 2010; Gleeson & Timmins, 2004). De blir lugnare, sover bättre och får en bättre 
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relation till personalen (Uvnäs Moberg, 2009). Forskning visar att patienter i äldrevården 

upplever beröringen som värmande, ger känsla av välbefinnande, avslappning, glädje och är 

extra betydelsefullt när de känner sig deprimerade och sjuka (Rautasalo, 1996, 1999; 

Rowlands 1984). I studier av Bush (2001) och Harris och Richards (2010) visar det att 

beröring minskar äldre patienters hjärtslag, diastoliska blodtrycket sjunker och ångest avtar. I 

Harris och Richards (2010) studie ses även effekter som ökad verbal respons och avslappning. 

I studierna av Garner et al. (2008) och Rexilius, Mundt, Erickson, Megel och Agrawal (2002)  

lindrar beröring olika psykiska symtom som oro, aggression och depression.  

 

Genom att öka medvetenheten om massage och beröringens betydelse kan omvårdnadens 

kvalité höjas (Uvnäs Moberg, 2000). För att beröring ska ge upphov till positiva effekter 

krävs det bland annat att beröringen utförs av någon som personen accepterar. Det är 

väsentligt att den som ger behandling bemöter patienten på ett respektfullt sätt och är 

närvarande samt att det sker med mjuka, varma händer (Uvnäs Moberg, 2009).  

1.3 DEMENSSJUKDOM 

Demens är ett samlat begrepp för att beskriva olika organiska sjukdomar och skador i hjärnan 

och är således inte en specifik sjukdom. Demens kännetecknas av en kronisk och oftast 

progrediernade störning av kognitiva, affektiva och motoriska funktioner (Melin 1999; Solem, 

Ingebreten, Lyng, & Nygård, 1996). I Sverige finns idag cirka 148 000 personer med 

demenssjukdom. Risken för att utveckla demens ökar med stigande ålder. Ungefär åtta 

procent är 65 år och äldre och nästan hälften av alla som är 90 år och äldre är drabbade av 

någon demenssjukdom. Nyinsjuknande är cirka 24 000 personer per år och ungefär lika 

många avlider (Socialstyrelsen [SOS], 2010). 

  

Demens delas upp i tre huvudgrupper:  

• Primärdegenerativa demenssjukdomar. Det utgör cirka 50-60 procent av fallen. Den 

vanligaste av alla demenssjukdomar är Alzheimerssjukdom (Melin, 1999; Solem et al., 1996).  

• Vaskulära demenssjukdomar utgör cirka 20-30 procent och är en följd av olika tillstånd i 

hjärnans små blodkärl. Det är en rubbad blodförsörjning i hjärnan som vid till exempel en 

stroke (Melin, 1999; Solem et al., 1996).  

• Sekundära demenssjukdomar är när skadan uppkommer av ett annat sjukdomstillstånd som 

vid tumörer, AIDS, eller andra infektioner (Melin, 1999; Solem et al., 1996).   
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Typiska symtom vid demens är minnesnedsättningar, svårigheter med att göra bedömningar, 

orientera sig till tid och rum, språkproblem och att tänka abstrakt. Även förändringar av 

personligheten är vanligt (Melin, 1999; Solem et al., 1996). Nio av tio visar någon gång under 

sjukdomsförloppet på beteendemässiga eller psykiska symtom (BPSD). Symtom kan yttra sig 

som hallucinationer, aggressivitet, vandring, plockning, ångest och depression (SOS, 2010; 

Solem et al., 1996). 

1.4 OMVÅRDNAD VID DEMENS 

Enligt SOS (2010) bör vård, omvårdnad och omsorg av patienter med demenssjukdom bygga 

på ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att det är patienten som sätts i fokus och 

inte sjukdomen; att se personen bakom sjukdomen. Utgångspunkten är dennes upplevelse av 

sin verklighet, detta för att skapa en förståelse till patientens beteende och psykiska symtom. 

Vårdpersonal ska sträva efter att förstå vad som är bäst för den demenssjuke utifrån dennes 

perspektiv. Viktiga ledord i god omvårdnad är självbestämmande, livsvärld som ska bekräftas 

av personalen, och relationer som ska etableras och bevaras. Omvårdnadsåtgärder ska enligt 

Solem et al. (1996) och SOS (2010) syfta till att lindra symtom eller orsakerna till symtom 

som kan vara behov som inte är tillgodosedda. Omvårdnadsåtgärder ska underlätta vardagen 

och göra så gott som möjligt för att skapa välbefinnande hos patienten med demenssjukdom 

(SOS, 2010). 

1.5 PROBLEMFORMULERING 

I omvårdnaden är en viktig del av sjuksköterskans arbete att vara medveten om vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan användas för att öka välbefinnandet hos patienter med 

demenssjukdom. Studier visar att massage och beröringsterapier har setts ge ökat 

välbefinnande hos patienter med liknande symtom som uppkommer vid demenssjukdom. Med 

denna kunskap vill därför författarna undersöka om det ges positiva effekter av massage och 

beröringsterapier för att uppnå välbefinnande vid demenssjukdom 

1.6 SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka betydelsen av massage och 

beröringsterapier som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom.  

 

1.7 FRÅGESTÄLLNING 

Ger massage och beröringsterapier positiva effekter hos personer med demenssjukdom och 

vilka är dessa effekter i sådana fall? 
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1.8 DEFINITION AV BEGREPP 

I studier om massage- och beröringsterapier beskrivs olika tekniker och former som används 

inom omvårdnaden. Några exmpel på massage- och beröringsterpier är Taktil stimulation av 

Birkestad (1999), taktil massage av Ardeby (2007), tender touch (Sansone & Schmitt, 2000) 

och effleurage (Field, 2002) och är alla en långsam, mjuk och strykande massage där man 

berör olika områden på kroppen. Handmassage är en strykning med lätt tryck, i en långsam 

rytm över händerna (Snyder, 1995a, 1995b). Aromamassage är en mjuk massage som ges 

över kroppen med essentiella oljor (Bowles et al., 2002). 

Healing touch (HT) är en terapeutisk teknik som ska hela. HT använder beröring för att 

påverka energisytemet, vilket leder till fysiska, emotionella, mentala och spirituella effekter 

(Mentgren, 1996, 2001). Therapeutic touch (TT) utvecklades av Kunz och Krieger på 1990 

talet med tanken att det skulle kunnas användas av hälso- och sjukvårdspersonal. Läran om 

TT är att kroppen har flera olika energiområden i kroppen och när dessa är i balans upplever 

personen hälsa (Krieger, 1993). 

  

Välbefinnande är ett begrepp som har sin utgångspunkt i personens livsvärld och uttrycker en 

känsla hos personen. Välbefinnande är unikt och personligt, därför är det svårt att sätta 

objektiva kriterier på begreppet (Wiklund, 2003). 

2 METOD 

2.1 DESIGN 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2008). 

2.2 DATAINSAMLING OCH URVAL AV LITTERATUR 

Datainsamling av relevanta artiklar skedde genom sökning i sökmotorn ELIN och databasen 

Cinahl. Följande sökord användes i olika kombinationer: therapeutic touch, touch, massage, 

effectiveness, effects, elder*, dementia, care och nurs*. Se sökresultat i tabell 1. För att få 

specifika resultat av sökningarna användes booelska operatorn AND. Artiklar skrivna på 

engelska, i fulltext och av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod inkluderades. Alla 

demenssjukdomar inkluderades och artiklarna skulle innehålla någon form av mjuk massage- 

eller beröringsterapi. Artiklar äldre än 12 år och dubbletter exkluderades. De artiklar som 

använde sig av metoder där händerna rörde sig ovanför kroppen valdes inte med i studien.  I 

urvalsprocessen valdes de artiklar vars titel överensstämde med studiens syfte för att sedan 

läsa dess abstract. Om abstractet var relevant för studien lästes artikel i sin helhet. 
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Tabell 1. Sammanställning av sökningar, sökord, antalet träffar och valda och analyserade 

artiklar. 

Sökmotor och 

databas 

 

Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

n=33 

Antal valda 

artiklar 

n= 12 

ELIN Touch AND nurs* 

AND dementia 

29 10 4 

 Massage AND nurs*  

AND elder* 

14 2 1 

 Therapeutic touch 

AND effectiveness 

17 1 1 

 Touch AND care 

AND dementia 

26 1 1 

Cinahl Touch AND nurs* 

AND dementia 

29 11 3 

 Massage AND nurs* 

AND dementia 

15 6 1 

 Nurs* AND touch 

AND effects 

57 2 1 

 

2.3 KVALITETSGRANSKNING OCH ANALYS AV DATA 

Artiklarna som samlades in granskades enligt granskningsmallar för kvalitetsbedömning av 

kvalitativa och kvantitativa studier (Bilaga 1 och 2). Mallarna är modifierade versioner av 

Forsberg och Wengström (2008) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Den kvalitativa 

och den kvantitativa granskningsmallen består av ja- och nej frågor där ett ja svar erhöll 

artikeln en poäng. Mallen för kvantitativa studier gav högst 29 poäng. 23-29 poäng bedömdes 

ha hög vetenskaplig kvalitet, 15-22 medelhög kvalitet och poäng under 15 låg kvalitet. Den 

kvalitativa granskningsmallen gav 25 poäng som högst där 20-25 gav hög kvalitet, 15-19 

medel och under 15 låg. Artiklar med hög eller medel kvalitet valdes med i litteraturstudien. 

Totalt analyserades 12 studier, fem med kvalitativ ansats och sju med kvantitativ, och dessa 

ingår i resultatsammanställningen. Se tabell 2. Studierna analyserades enligt Graneheim & 

Lundman (2004) modell för innehållsanalys. Resultatet av studierna lästes ett flertal gånger 

och all den text som svarade på studiens syfte markerades. Den markerade texten skrevs ner 

som meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter, koder, kategorier och 

teman. 
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Tabell 2. Sammanställning av studier och kvalitetsbedömning som ligger till grund för 

analysen (n=12). 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design  

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Bowles E J, 

Griffiths D 

M, Quirk L, 

Brownrigg A 

& Croot K 

2002 

Australien 

Effects of 

essential oils 

and touch on 

resistance to 

nursing care 

procedures 

and other 

dementia 

related 

behaviours in 

a residential 

care facility 

Undersöka om 

essentiella 

oljor 

tillsammans 

med massage 

ger effekt på 

demensrelatera

de beteenden. 

Kvantitativ 

Crossover design 

 Enkäter 

 

Patienter 

(n=56) 

23/29p. 

Hög 

Doherty.D. 

2004 

England 

Therapeutic 

touch and 

dementia 

care: a 

tentative 

journey 

Effekter av 

beröring både 

hos patienter 

och personal. 

Kvalitativ  

Semi 

strukturerade 

intervju och 

enkäter 

Patienter 

(n=4) 

Personal 

(n=40) 

22/25p  

Hög 

Edvardsson. J 

D, Sandman 

P-O & 

Rasmussen H 

B. 

2003 

Sverige 

Meanings of 

giving touch 

in the care of 

older 

patients: 

becoming a 

valuable 

person and 

professional 

Belysa 

meningen med 

att ge 

beröringen i 

omvårdnaden 

av äldre 

patienter.  

Kvalitativ  

Ostrukturerade 

intervjuer. 

Personal 

(n=12) 

23/25p 

Hög 

Gregory S & 

Verdouw J. 

2005 

Australien 

 

 

 

Therapeutic 

touch: It´s 

application 

for residents 

in aged care 

Beröringens 

effekt på äldre 

patienter med 

demens, oro 

och depression 

Kvantitativ 

Pre-test/post-test 

design 

Observation och 

enkäter 

Patienter 

(n=121) 

Patienter 

med 

demens-

sjukdom 

(n=24) 

16/29p 

Medel 

Hawranik P, 

Johnston P & 

Deatrich J 

2008 

USA 

Therapeutic 

touch and 

agitation in 

individuals 

with 

Alzheimer´s 

disease 

Jämföra 

effekterna av 

beröring med 

simulerad 

beröring.  

Kvantitativ  

Experimentell 

studie 

Standardiserade 

enkäter 

Patienter 

(n=51) 

22/29p 

Medel 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design  

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Hicks-Moore 

L S & 

Robinson A 

B 

2008 

Canada 

Favorite 

music and 

hand 

massage: 

Two 

interventions 

to decrease 

agitation in 

residents with 

dementia 

Testa 

effektiviteten 

av 

favoritmusik 

och 

handmassage 

på agiterat 

beteende hos 

patienter med 

medelsvår 

demenssjukdo

m. 

Kvantitativ  

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

Observation 

Patienter 

(n=41) 

24/29p 

Hög 

Holliday-

Welsh  M. D, 

Gessert E C 

& Reiner M 

C 

2009 

USA 

Massage in 

the 

management 

of agitation in 

nursing home 

residents with 

cognitive 

impairment 

 Undersöka 

massagens roll 

som som 

förebyggande 

omvårdnadsha

ndling hos 

patienter med 

agitation och 

problembeteen

de 

Kvantitativ  

Prospektiv icke 

experimentell 

studie 

Observation 

 

Patienter 

(n=52) 

25/29p 

Hög 

Kim E.J & 

Buschmann 

M.T 

1999 

Sydkorea 

The effect of 

expressive 

physical 

touch on 

patients with 

dementia 

 

Se effekter av 

beröring på oro 

och 

dysfunktionellt 

beteende hos 

patienter med 

demenssjukdo

m.  

Kvantitativ 

Prospektiv icke 

experimentell 

studie  

 

Skattningsskala 

Patienter 

(n=29) 

24/29p  

Hög 

Sansone P & 

Schmitt L 

2000 

USA 

Providing 

tender touch 

massage to 

elderly 

nursing home 

residents: a 

demonstratio

n project 

Massagens 

effekt på äldre 

patienter med 

smärta 

alternativt 

demenssjukdo

m. 

Kvantitativ  

Prospektiv icke 

experimentell 

studie 

Skattningsskala 

Patienter 

(n=71) 

21/29p 

Medel 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design  

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Skovdahl K, 

Sörlie V & 

Kihlgren M 

2007 

Sverige 

Tactile 

stimulation 

associated 

with nursing 

care to 

individuals 

with 

dementia 

showing 

aggressive or 

restless 

tendencies: 

an 

intervention 

study in 

dementia care 

Beskriva 

utifrån 

vårdgivarens 

upplevelser av 

att ge taktil 

beröring till 

patienter med 

svår 

demenssjukdo

m som visar 

aggressiva eller 

rastlösa 

tendenser. 

Samt se 

förändringar 

som sker. 

Kvalitativ  

Dokumentation 

Patienter 

(n=5) 

Personal 

(n=40) 

21/25p 

Hög 

Wang L K & 

Hermann C 

2006 

USA 

Pilot study to 

test the 

effectiveness 

of healing 

touch on 

agitation in 

people with 

dementia 

Belysa 

effektiviteten 

beröring hos 

patienter med 

demenssjukdo

m som har 

agiterande 

beteende. 

Kvantitativ  

Pilotstudie 

Observation 

 

Patienter 

(n=14) 

18/29p 

Medel 

Woods L. D 

& Dimond M 

2002 

USA 

 

The effect of 

therapeutic 

touch on 

agitated 

behavior and 

cortisol level 

in persons 

with 

Alzheimer´s 

disease 

Fastställa 

effekterna av 

beröring vid 

agiterande 

beteende och 

mäta nivåerna 

av kortisol i 

saliv och urin 

på individer 

med 

Alzheimers. 

Kvantitativ  

Pilotstudie 

Observationer 

och provtagning 

av saliv och urin. 

Patienter 

(n=10) 

 

21/29p 

Medel 

 

2.4 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska övervägande som gjordes var att valda artiklar skulle vara etiskt granskade och 

godkända av etiska kommittén eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Författarna 

har strävat efter att redovisa studierna så objektivt som möjligt, att sanningsenligt presentera 

resultatet i studien utan att förvränga eller utesluta vissa delar i artiklarnas innehåll och inte 

plagiera befintligt material (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Vidare har författarna lagt vikt vid uppriktighet, noggrannhet vid källhantering och korrekt 

referenshantering.   

 

2.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Hänvisar till författardeklarationen, Bilaga 3.  

3. RESULTAT 

 Följande teman utkristalliserades från innehållsanalysen: Psykologiska fynd och fysiologiska 

fynd. Under psykologiska fynd konstaterades fyra kategorier: Minskad agitation, rogivande, 

känsla av ökat välbefinnande och en förbättrad relation. Dessa teman och kategorier togs som 

rubriker och underrubriker i studiens resultat. 

3.1 PSYKOLOGISKA FYND 

3.1.1 MINSKAD AGITATION 

I studien gjord av Hawranik, Johnston och Deatrich (2008) delades deltagarna upp i tre 

grupper. En grupp fick beröring av en utbildad beröringsterapeut, den andra gruppen fick 

simulerad beröring, som gavs av frivilliga som inte hade utbildning och den tredje gruppen 

erhöll vanlig vård. Studien visade en minskning av alla tre agitationsbeteendena, vilka var 

fysiskt aggressivt (sparkar, nypningar, bitningar, slag), icke-fysiskt aggressivt (vandrande 

beteende, rastlöshet, upprepande beteendemönster) och verbalt aggressivt (klagande, 

skrikande, upprepade meningar). Minskningen skedde i alla tre grupper. Dock sågs ingen 

signifikant minskning av fysiskt aggressivt beteende. En betydande skillnad sågs mellan 

grupperna vid icke fysiskt aggressivt beteende. Den grupp som erhöll vanlig vård hade 2.3 

gånger högre förekomst av beteendet än gruppen som behandlades av beröringsterapeuten och 

den simulerade gruppen hade 0.8 gånger högre förekomst. Vid mätning två veckor efter 

behandling visades en signifikant ökning av icke fysiskt aggressivt och fysiskt aggressivt 

beteenden och i alla grupper (Hawranik et al., 2008). I resultatet av Hicks-Moore och 

Robinson (2008) randomiserade kontroll studie visade ingen signifikant minskning av fysiskt 

aggressivt beteende, vilket stärker Hawranik et al. (2008) resultat.  Även en signifikant 

minskning sågs i icke fysiskt aggressivt och verbalt aggressivt beteende (Hicks-Moore & 

Robinson, 2008). Mätning av beteende skedde vid tre tillfällen: före behandling, efter 

behandling och en timme därefter.  Den största minskningen av verbalt och icke fysiskt 

aggressivt beteende skedde tiden mellan först och andra tillfället innan det stabiliserade sig 
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mellan andra och tredje mättillfället. De agiterande beteendena minskade även i Wang och 

Hermann (2006) studie.  

 

De agiterande beteenden som Holliday-Welsh, Gessert och Renier (2009 har betraktat är 

vandrande beteende, verbalt agiterande beteende, fysiskt agiterande beteende, socialt 

olämpligt beteende och motstånd vid vård. Under behandlingen minskade alla beteenden 

utom motstånd vid vård. Vid dag sju och dag 14 efter behandling sågs en minskning av alla 

fem beteenden. Deltagarna i studien som hade lägre agitationsnivå visade en signifikant 

minskning i 4 av 5 beteenden under och efter behandling, där socialt olämpligt beteende inte 

minskade. I en studie av Woods och Dimond (2002) tittade de på sex olika beteenden där den 

största minskningen sågs hos deltagarna med högljuddhet och vandringsbeteende. 

Minskningen av beteendet var 48 % respektive 33 %. Även i Gregory och Verdouw (2005) 

studie minskade högljuddheten. Effekterna av beröring sågs hos 22 av 24 deltagare där 50 % 

blev mindre högljudda, 80 % mindre rastlösa och 50 % grät mindre. Massage och beröring 

visade sig i Sansone och Schmitt (2000) studie vara ett verktyg till att minska aggressivitet. 

En make i studien berättade om sin hustru som var svårt demenssjuk med vandrande och 

agiterande beteende. Efter maken hade gett massage och beröring berättade han att han fick 

tillbaka sin fru för en lite stund. En annan deltagare minskade i sitt fysiskt våldsamma 

beteende och blev lugnare (Sansone & Schmitt, 2000). En vårdgivare i Skovdahl, Sörlie och 

Kihlgren (2007) studie upplevde att en deltagare blev mindre aggressiv under de veckorna han 

fick beröring. I Bowles, Griffiths, Quirk, Brownrigg och Croot (2002) studie tittade de på 

beteenden som till exempel vandrande beteende, aggressivt beteende, högljuddhet och fara för 

sig själv och andra. Deltagarna delades upp i två grupper där båda grupperna erhöll både 

massage med essentiell olja och vattenbaserad kräm i olika perioder. En betydande minskning 

av beteenden i båda grupperna visades i resultatet. Majoriteten av deltagarna i en av 

grupperna ökade sitt motstånd i vårdsituationer. 

 

I studien gjord av Kim och Buschmann (1999) mätte de förändringar i dysfunktionella 

beteendet (agiterande beteende, våldsamhet, hallucinationer, högljuddhet) som skedde vid 

fyra tillfällen. En minskning av dysfunktionella beteendet sågs efter behandling. Tio dagar 

efter sista behandling försvann effekterna. I studien har de jämfört effekterna mellan fem 

dagars behandling och tio dagars behandling. Vid tio dagars behandling var minskningen av 

dysfunktionellt beteende större. Det vill säga att minskning av beteendet var relaterat till 

antalet dagar som behandlingen gavs. 
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3.1.2 ROGIVANDE 

Personalen i Skovdahl et al. (2007) studie upplevde att deltagarna blev positiva, lugna och 

avslappnade av behandlingen. I början var deltagarna misstänksamma och förstod inte riktigt 

vad som hände. Generellt behövde de två behandlingar innan en total avslappning infann sig 

och nästan alla somnade under behandling. En av dem kunde sova upp till 150 minuter efter. 

En ur personalgruppen som deltog i studien upplevde att en manlig boende var mer rastlös 

och aggressiv under de 28 veckorna men samtidigt var han mer avslappnad och somnade när 

han fick behandling. Även personalen i Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) 

upplevde att de blev lugna. 46 % av dem 22 som minskade i sitt beteende i Gregory och 

Verdouw (2005) studie sov bättre. I Dohertys studie (2004) observerade personalen att en av 

patienterna somnade under behandling, vilket stod i kontrast mot dennes vanliga 

beteendemönster. Liknande resultat sågs i Sansone och Schmitt studie (2000) där en av 

deltagarna somnade under behandling. Deltagarna i Wang och Hermann studie (2006) uppgav 

ofta att de kände sig avslappnade och att de tyckte om beröringen. Deltagarna hade delades in 

i två olika grupper varav en grupp fick beröring och den andra gruppen fick vanlig vård. De 

fick en behandling dagligen som varade i 10 minuter och detta pågick under fyra veckor. 

 

3.1.2 KÄNSLA AV VÄLBEFINNANDE 

I Skovdahl et al. (2007) studie uttryckte fyra av dem fem deltagare välbehag och en känsla av 

välbefinnande i samband med beröring. Även i Doherty (2004) studie sågs behandlingen ge 

ökat välbefinnande hos patienterna. I Edvardsson et al. (2003) studie upplevde personalen att 

med hjälp av beröring kunde minska lidandet hos patienterna och öka välbefinnandet. De 

deltagare som kunde kommunicera verbalt i Wang och Hermann (2006) studie gick med på 

att få behandling och sade: “Yes, you are doing me a favour” eller “It is a blessing.”(Wang & 

Hermann, 2006, s.38). Efter behandlingen uttryckte dem: “This was wonderful; thanks” “Boy 

this feels good” (Wang & Hermann, 2006, s.38). 

3.1.3 FÖRBÄTTRAD RELATION 

En sjuksköterska i Skovdahl et al. (2007) studie upplevde att det blev lättare att interagera 

med patienterna och att relationen blev varmare.  Några uttryckte det som ”closer closerness” 

till patienterna under behandling (Skovdahl et al., 2007, s.165).  Två av fem deltagare blev 

mer pratsam än tidigare. En manlig deltagare visade också en humoristisk sida för personalen 

och en annan blev mer öppen. Även i Dohertys (2004) studie blev en av fyra deltagare mer 
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pratsam. Personalen i studien upplevde en förbättrad vårdrelation efter behandling. En dotter 

till en mamma med demenssjukdom i Sansone och Schmitts (2000) studie berättade att hon 

inte mindes sist mamman hade rört vid henne kärleksfullt eller sagt att hon var älskad. Efter 

att dottern gett mamman massage böjde sig mamman fram, kramade om dottern och sade: 

”I probably should have told you this when you were younger and not waited until I am in my 

80s, but I hope you know how much I love you” (Sansone & Schmitt, 2000, s.306). 

 

3.2 FYSIOLOGISKA FYND 

I studien gjord av Kim och Buschmann (1999) mättes pulsen före och efter beröringen. 

Effekterna av beröringen visade att pulsslagen minskar signifikant efter behandling, men att 

pulsslagen ökade till dagen därefter dag efter dag. En annan studie som är gjord av Gregory 

och Verdouw (2005) styrker detta med att pulsslagen minskade vid beröring. Förutom att 

pulsslagen minskade sågs också positiva effekter så som minskad andningsfrekvens, 

avslappnade muskler och vidgade kärl. Den fysiska förändringen fanns hos 88 % av de 24 

deltagarna. Wang och Hermann (2006) visade även i sin studie på avslappning i kroppen 

(ögonen sluts, axlarna sänks, spänningen i käken försvinner) när deltagarna erhöll massage. 

Den personal som ingick i Wang och Hermanns (2006) och Edvardsson et al. (2003) studier 

upplevde att patienter med smärta blev smärtlindrade efter behandlingen. Därtill upplevde 

personalen i Edvardsson et al. (2003) att patienterna fick en ökad motorik. David som var en 

av deltagarna i Skovdahl et al. studie (2007) besvärades av en delvis förlamad fot och efter 26 

veckors behandling blev han mer rörlig i foten. 

 

I Woods och Dimonds studie (2002) mättes nivåerna av kortisol i saliv och urin efter 

behandling vid fyra olika tillfällen. Resultatet visade ingen skillnad i nivåerna i saliv och urin 

från tillfälle ett till fyra. Det var ett svagt positivt samband mellan kortisolhalten i urin och 

saliv och agiterande beteende. Det vill säga när agiterande beteende minskade sågs en 

minskning i kortisolhalten. Ett positivt samband sågs mellan kortisolhalten i urin och letande 

eller vandrande beteende. Även sågs ett positivt samband mellan kortisolhalten i saliv och 

manipulerande beteende.     
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4 DISKUSSION 

4.1 SAMMANFATTNING AV HUVUDRESULTAT 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka betydelsen av massage och 

beröringsterapier som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdomar. Analysen resulterade i två 

övergripande teman som innefattade psykologiska och fysiologiska fynd. Under temat 

psykologiska fynd påträffades fyra kategorier vilka var minskad agitation, rogivande, känsla 

av välbefinnande och förbättrad relation. Resultatet visade en generell minskning av olika 

agitationsbeteende hos personer med demenssjukdom (Hawranik et al., 2008; Hicks-Moore & 

Robinson, 2008; Wang & Hermann, 2006; Holliday-Welsh et al., 2009; Woods & Dimond, 

2002; Gregory & Verdouw, 2005; Sansone & Schmitt, 2000; Skovdahl et al., 2007; Bowles et 

al., 2002; Kim & Buschmann, 1999). När deltagarna erhöll massage eller någon form av 

beröringsterapi upplevde dem det som rogivande (Skovdahl et al., 2007; Edvardsson et al., 

2003; Doherty, 2004; Sansone & Schmitt, 2000; Wang & Hermann, 2006). I ett antal studier 

uttryckte deltagarna även en känsla av ett ökat välbefinnande och välbehag (Skovdahl et al., 

2007; Doherty, 2004; Edvardsson et al., 2003; Wang & Hermann, 2006). Vårdpersonal och en 

dotter upplevde en förbättrad, varmare relation. Deltagarna blev mer pratsamma och öppna 

vilket ledde till en närmre kontakt (Skovdahl et al., 2007; Doherty, 2004; Sansone & Schmitt, 

2000).  

4.2 RESULTATDISKUSSION 

Resultatet av litteraturstudien visar att ingen specifik massage eller beröringsterapi får en viss 

effekt. Detta kan tolkas utifrån Uvnäs Moberg (2009) som menar att det beror på att det är 

händerna som är det gemensamma redskapet, att händerna som ger beröringen och värmen 

aktiverar oxytocinsystemet. Uvnäs Moberg (2009) förklarar att när oxytocin frisätts i kroppen 

har den en överlevnad i bara några minuter upp till en halvtimme. I kategorin minskad 

agitation visar Hawranik et al. (2008), Hicks-Moore och Robinson (2008), Sansone och 

Schmitt, 2000 och Kim och Buschmann (1999) effekter vid behandling men att det agiterande 

beteendet ökar snabbt därefter. Uvnäs Moberg (2009) påstående om att oxytocin frisätts flera 

gånger kan effekterna kvarstå i veckor. Detta beror på att oxytocin påverkar andra system och 

förändrar deras funktion på ett mer långsiktigt sätt. Studien av Kim och Buschmann (1999) 
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påvisade detta i sitt resultat. Det vill säga att minskning av beteendet var relaterat till antalet 

dagar som behandlingen gavs. 

 

I kategorin minskad agitation är det förvånande att vid fysiskt aggressivt beteende gav 

beröring ingen betydande minskning (Hawranik et al., 2008; Hicks-Moore & Robinson, 

2008). Detta kan bero på att deltagarna är svårt demenssjuka och kan därför ha uppfattat det 

som ett hot och ett ovälkommet stimuli (Hawranik et al., 2008). I Bowles et al. (2002) studie 

ökar deltagarna i en av grupperna sitt motstånd under veckorna de fick massage. Detta kan 

tolkas utifrån Uvnäs Moberg (2009) som förklarar att alla inte tycker om beröring. De kan 

tidigare varit med om otrevliga upplevelser som kan kopplas till närhet och beröring. I sådana 

situationer kan stress och avvärjningsreaktioner utlösas. Detta betyder enligt Kristoffersen, 

Nortvedt och Skaug, (2005) att i omvårdnaden av patienter får man inte utgå från att beröring 

för en själv är detsamma som beröring för den andra.  

 

I studiens resultat är det i några studier som deltagare uttrycker ett ökat välbefinnande i 

samband med massage och beröring. Välbefinnande är enligt Kristoffersen et al. (2005) en 

subjektiv upplevelse som uttrycker en behagkänsla och denna upplevelse innebär att personen 

har det så bra som möjligt i sin situation (Wiklund, 2003). Enligt SOS (2010) ska 

omvårdnadsåtgärder göra så gott som möjligt för att skapa välbefinnande. Författarna anser 

därför att med denna bakgrund kan beröring och massage vara ett redskap till vårdpersonal för 

att hjälpa patienterna att få det så bra som möjligt i deras situation för ett ökat välbefinnande. 

 

Att en förbättrad relation uppstår mellan den som ger och den som får beröring ser författarna 

som något positivt. Typiska symtom för de personer som lever med en demenssjukdom är 

minnesnedsättningar, svårigheter att göra bedömningar, orientera sig till tid och rum och 

språkproblem, vilket leder till en försämring i den sociala interaktionen.  

Resultatet tyder på att dessa personer blir hjälpta av massage och beröringsterapier och det 

menar författarna är positivt att se. Uvnäs Moberg (2009) förklarar att de personer som bland 

annat har problem med igenkännande och svårigheter med att läsa av stämningsläge ofta har 

låga halter av oxytocin eller sämre förmåga att reagera på oxytocin. När dessa personer 

erhåller massage eller beröring frisätts oxytocin och den sociala förmågan förbättras. 

 

Kategorin fysiologiska fynd visar att beröring ger effekter som minskad puls (Kim & 

Buschmann, 1999; Gregory & Verdouw, 2005), avslappnade muskler (Gregory & Verdouw, 
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2005; Wang & Hermann, 2006) och minskad andningsfrekvens (Gregory & Verdouw, 2005). 

Resultat från kategorin fysiologiska fynd går hand i hand med kategorin rogivande. Detta 

resultat tolkar författarna utifrån Uvnäs Moberg (2000, 2009) som menar att när en person 

erhåller beröring ökar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet i kroppen. Bland annat 

minskar hjärt- och andningsfrekvens och det leder i sin tur till att personen känner sig lugnare 

och mer avslappnad. I Wang och Hermann (2006) och Edvardsson et al. (2003) studie 

upplevde vårdpersonal att massage och beröring gav smärtlindring efter erhållit beröring. 

Uvnäs Moberg (2009) förklarar att beröring hämmar aktiviteten i smärtnerver. 

 

Det spelar ingen roll vilken yrkeskategori som utför beröringen eller massagen visar 

studierna. I vissa studier är det forskarna själva (Hicks-Moore & Robinson, 2008;  

Woods & Dimond, 2002), terapeuter (Hawranik et al, 2008; Wang & Hermann, 2006) och i 

andra olika vårdpersonalkategorier (Holliday-Welsh et al, 2009; Gregory & Verdouw, 2005; 

Skovdahl et al, 2007; Bowles et al, 2002; Kim och Buschmann, 1999; Edvardsson et al, 2003; 

Doherty, 2004) som fått en till två dagars utbildning. Detta betyder enligt författarna att det 

inte krävs någon specialistutbildning för att ge beröring eller massage och därmed 

åstadkomma lindring från besvärande symtom vid demenssjukdom. Det är en enkel metod 

som alla kan lära och använda sig av i omvårdnad av personer med demenssjukdom.   

4.3. METODDISKUSSION 

Författarna anser att den valda metoden har varit bra för att skapa en bred överskådlig 

uppfattning om rådande kunskapsläge inom ämnet massage och beröringsterapier vid 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

 

Författarna har valt att inkludera flera olika massage- och beröringsterapier vilket kan ses som 

en styrka i studiens validitet.  Där styrkan främst beror på förklaringsmodellen av Uvnäs 

Moberg (2009) där hon påstår att oavsett terapi ges positiva effekter och detta sker genom att 

oxytocinsystemet aktiveras genom beröring. 

 

Under processens gång upptäckte författarna att Cinahl och PubMed gav liknande sökresultat. 

Därför valdes PubMed bort då Cinahl hade fler studier i fulltext. Svårigheter som uppstod 

under sökprocessen var att hitta tillräckligt antal relevanta och aktuella artiklar. Därför 

ändrades sökstrategin och fler sökord och kombinationer lades till. Att resultatet inte baseras 

på alltför aktuella studier kan ses som en svaghet.   
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Studierna skulle innehålla någon massage eller beröringsterapi samt demenssjukdom. I 

urvalsprocessen valde dock författarna att inkludera en studie som inte omfattar någon 

diagnos av demenssjukdom. Deltagarna i studien har beskrivits att ha snarlika symtom som 

förekommer hos personer med demenssjukdom vilket ses som en svaghet. Däremot anser 

författarna att det inte påverkar resultatet negativt eftersom den stärker vad de övriga 

studierna säger. 

 

Författarna anser att det är en bra fördelning mellan kvantitativa och kvalitativa studier. 

Kvantitativa ger oftast en större metodologisk styrka och kvalitativa ger en ökad förståelse av 

fenomenet (Polit & Beck, 2008). Resultatet baseras till stor del på kvantitativa artiklar med 

större antal deltagare vilket gör att det lättare kan generaliseras. Författarna anser att 

generalisering kan göras till personer med demens som har agiterande beteende eftersom 

majoriteten av studierna inkluderar detta beteende. Samtliga studier som ingick ha utförts i 

industriländer (USA, Canada, Sverige, Australien och Sydkorea) och därför bör resultatet 

generaliseras till industriländer. Valda studier har medelhög till hög kvalitet och detta anser 

författarna ökar studiens trovärdighet. Vid resultatsammanställningen av analyserad data hade 

författarna svårigheter med att tolka kategorin agitation eftersom det har definierats olika i de 

valda studierna. Därför har författarna valt att beskriva de enskilda studiernas definition av 

begreppet i resultatet. Att studierna definierar agitation olika tror inte författarna påverkar 

resultatet på ett negativt sätt.  

Studien bedöms ha en hög trovärdighet och tillförlitlighet då författarna under 

forskningsprocessens gång strävat efter en hög noggrannhet i processens samtliga faser. 

4.4 SLUTSATS 

Denna litteraturstudie visar att massage och beröringsterapier är en bra komplementär metod 

vid omvårdnad av personer med demenssjukdom. Resultatet påvisar att oavsett vilken 

massage och beröringsterapi ges det positiv effekter. Det är ett lättillgängligt och 

kostnadseffektivt hjälpmedel, där endast händerna behövs för att utföra metoden. Den kliniska 

betydelsen av studien är att massage och beröringsterapier ger sjuksköterskan ett hjälpmedel 

till att öka välbefinnandet hos patienter med demenssjukdom. 
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5. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Författarna till denna litteraturstudie anser att mer forskning om hur patienter med 

demenssjukdom upplever att få massage och beröring behövs för att få en ökad förståelse för 

massagens betydelse som terapi inom omvårdnad. Författarna ser även mer forskning på 

större populationer och under ett längre tidsperspektiv för att kunna utvärdera dess effekter 

över tid.  
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BILAGOR 

 

BILAGA 1. 

Modifierad granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier.   

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyseras?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Sum

ma 

   

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: 

Kvalitet:                           låg                       medel                     hög 
 

Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz, B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & 

Wengström, Y. (2008).                                                                                                       
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BILAGA 2. 

Modifierad granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Finns populationen beskriven?   

15 Är populationen representativ för studiens syfte?   

16 Anges bortfallets storlek?   

17 Kan bortfallet accepteras?   

18 Anges var studien genomfördes?   

19 Anges när studien genomfördes?   

20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21 Anges vilka mätmetoder som användes?   

22 Beskrivs studiens huvudresultat?   

23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24 Besvaras studiens frågeställningar?   

25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av resultatet?   

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Sum

ma 

   

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: 

Kvalitet:                           låg                       medel                     hög                           
 

Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz, B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & 

Wengström, Y. (2008).                                                                                                                    
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BILAGA 3. 

 


